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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur införandet av ett nytt IT-stöd upplevs inverka på 

styrning och praktik inom kontoren som beslutar om insatser till personer med 

funktionsnedsättning. Studien tar sin utgångspunkt i nyinstitutionell teori och idéer om 

förändringar i offentlig sektor i linje med teoribildningen New Public Management. 

Med hjälp av New Public Management vill vi förstå styrningen inom kontoren och hur 

den fungerar. Denna teoribildning är inspirerad av näringslivets struktur och har kommit 

att påverka den offentliga sektorn från 1980-talet och framåt. Skaparna hävdade att 

dessa idéer ökar legitimiteten och effektiviteten. Utifrån syftet skapades tre 

frågeställningar. Hur upplever chefer och handläggare styrningen och hur har IT-stödet 

inverkat på styrningen och praktiken inom kontoren? Hur beskriver de intervjuade 

cheferna och handläggarna att kundbegreppet blivit en del av verksamheten i och med 

IT-stödet? Vilka motiv beskriver de intervjuade cheferna och handläggarna fanns till 

införandet av IT-stödet? Studien har en kvalitativ ansats där det har genomförts sex 

semi- strukturerade intervjuer på två kontor inom den valda kommunen. Resultatet visar 

att IT-stödet inverkar på styrningen och praktiken, den ger handläggarna merarbete i 

form av ökad dokumentering och komplettering av uppgifter, istället för att direkt vara 

ett stöd. Genom IT-stödet har kundbegreppet blivit en del av intervjupersonernas 

vokabulär, men det används inte i det dagliga arbetet utan ses mer som en 

samhällsutveckling. Motiven till införandet beskrivs vara tillgänglighet, ökad 

medvetenhet hos kunder och en allmän samhällsutveckling. Studien bekräftar tidigare 

forskning, men visar även på en löskoppling mellan chefer och handläggare. Tidigare 

studier har fokuserat på att studera en nivå inom organisationer, men det har i denna 

studie skett en jämförelse mellan två nivåer. I och med resultaten går det att konstatera 

att det skiljer sig mellan hur nivåerna upplever IT-stödet. Det går dock inte att 

säkerställa huruvida chefernas upplevelser är korrekta eller om det är svar de förväntas 

ge i förhållande till de formella motiv som beskrivs. En sådan politisk korrekthet kan 

förstärka löskopplingen mellan det formella och det praktiska.  

Nyckelord 
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Inledning 

Under 1980-talet och framåt kom hela den offentliga sektorn att få skåda en ny lednings- och 

styrningsfilosofi etablera sig med idéer inspirerade av näringslivets struktur (Almqvist, 2006). 

Denna filosofi och samling idéer har kommit att kallas New Public Management. 

Idéskaparnas förespråkare hävdade att idéerna skulle öka legitimiteten och effektiviteten inom 

den offentliga sektorn. Det finns dock delade meningar om hur dessa förändringar tas emot 

inom organisationer (ibid). Meyer och Rowan (1977) har i sin välciterade artikel hävdat att 

det finns en skillnad mellan vad organisationer säger och vad de faktiskt gör. De menar att 

politiska beslutsfattare, opinionsströmningar och professionella aktörer har en uppfattning om 

vad som är det bästa sättet att bygga en organisationsstruktur. Dessa bygger ofta på myter om 

rationalitet och om vad som är effektivt. När en organisation anpassar sig till de rådande 

rationaliserade myterna når de legitimitet. Ofta går dessa idéer inte ihop med effektivitetskrav 

och för att inte förlora legitimitet kopplar ofta organisationer isär sin verksamhet mellan 

formella strukturer och praktiska aktiviteter (ibid).  

 

De forskare som i ett nyinstitutionalistiskt perspektiv studerat löskoppling mellan det formella 

och det praktiska har ofta haft fokus på en nivå inom organisationer, det vill säga 

organisationen som helhet eller en viss del av organisationen. En orientering av 

forskningsläget visar att tidigare studier med inriktning på förhållandet mellan fler nivåer är 

mindre i antalet. Därför riktas vårt intresse att undersöka om det finns en isärkoppling på och 

mellan flera nivåer inom samma organisation, samt hur rationaliserade myter kan ta sig i 

uttryck i och med införandet av ett IT-stöd inom kommunal verksamhet. Bejerot och 

Hasselbladh (2013) menar att styrning i linje med NPM kan förstärkas med olika teknologier, 

exempelvis genom implementering av IT-stöd. Vi är intresserade av hur begrepp såsom kund 

har kommit att implementerats genom IT-stödet. Detta undersöks genom intervjuer med 

personer verksamma inom en kommun. Kommunen beslutade år 2008 att upphandla ett nytt 

IT-stöd inom vård och omsorg eftersom man ansåg att ”nya politiska initiativ ställer nya krav 

på rutiner och flexibilitet i alla verksamheter som ska verka för medborgarnas bästa”(Intern 

1). Det nya IT-stödet beskrivs ställa höga krav på tjänstemannaorganisationen. Målet beskrivs 

vara ökad insyn, ökad kvalité, ökad service, och förenklade processer för handläggarna (ibid).  
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Syfte och frågeställning   

Syftet med studien är att utifrån de intervjuade chefernas och handläggarnas upplevelser 

undersöka hur ett nytt IT-stöd inverkat på styrning och praktiken i verksamheterna. Vi vill 

försöka förstå hur handläggare och chefer, inom kontoren som beslutar om insatser till 

personer med funktionsnedsättning, upplever införandet av ett nytt IT-stöd. I studien är vi 

även intresserade att se om det finns någon skillnad mellan chefs- och handläggarnivå 

gällande deras upplevelser. Den här studiens frågeställningar blir därmed;  

Frågeställning 

 Hur upplever intervjuade chefer och handläggare styrningen och hur har IT-stödet 

inverkat på styrningen och praktiken inom kontoren? 

 Hur beskriver de intervjuade cheferna och handläggarna att kundbegreppet blivit en 

del av verksamheten i och med IT-stödet? 

 Vilka motiv beskriver de intervjuade cheferna och handläggarna att det fanns till 

införandet av IT-stödet? 

Avgränsning 

Vi söker en förståelse för hur IT-stödet inverkar på intervjupersonernas arbete och 

verksamhet. I och med studiens syfte kommer vi inte genomföra analyser av dokument och 

lagar som formellt styr kontorens uppdrag och uppgifter. Vår ambition är inte heller att 

studera förändringen av styrningen som sådan då vi endast genomför studien vid ett tillfälle, 

vid en viss tidpunkt. Det nya IT-stödet används inom flera verksamhetsområden inom vård 

och omsorg. Vi har emellertid valt att avgränsa oss till de kontor som handlägger insatser till 

personer med funktionsnedsättning. Detta med anledning av att de är bland de första kontor 

som införde IT-stödet. De resultat som framkommer i denna studie är helt baserat på de 

individer vi intervjuat vilket betyder att vi inte kan generalisera och svara för om våra resultat 

är en del av verkligheten utanför de individer vi intervjuat.  

Disposition 

I uppsatsen tas teori och tidigare forskning upp avseende Nyinstitutionell teori och New 

Public Management. Vidare fortsätter uppsatsen med ett metodavsnitt där de metoder som 

använts för denna studie presenteras.  
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Efter detta följer ett resultat- och analysavsnitt där det empiriska materialet som samlats in i 

denna undersökning presenteras. Slutligen avslutas uppsatsen med en diskussion där syfte och 

frågeställningar kopplas ihop med resultatet och avslutas med förslag på vidare forskning.  

Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel diskuteras de teoretiska referensramar som utgör stöd för analysen av vårt 

empiriska material. Studien tar sin utgångspunkt i nyinstitutionell teori och idéerna om New 

Public Management. Inledningsvis behandlas nyinstitutionell teori som används för att 

undersöka om det finns någon isärkoppling mellan de olika nivåerna inom kontoren, samt 

tankarna kring sökande efter legitimitet. Då vi vill förstå styrningen inom offentlig sektor 

presenteras därefter forskning om New Public Management. New Public Management 

kommer härefter benämnas med begreppet NPM.  

Nyinstitutionell teori 

Den nyinstitutionella teorin inom den sociologiskt inriktade organisationsanalysen uppstod i 

slutet av 1970-talet i USA (Johansson, 2002). Inom teorin finns ingen entydig syn på hur en 

institution bör förklaras, men en generell förklaring kan uttryckas genom att en institution är 

en vedertagen struktur baserad på för givet tagna, formella eller informella, medvetna eller 

omedvetna regler. Den huvudsakliga grunden är att det finns ett icke ifrågasatt sätt att 

organisera institutionen. Institutioner ses också som regulativa, normativa och kognitiva 

system. Inom nyinstitutionalismen flyttas fokus från de tekniska faktorernas betydande för 

organisationers sätt att organisera och strukturera sitt arbete, till att betona bland annat strävan 

efter legitimitet. Detta kan uttryckas i ett ifrågasättande av uppfattningen att omgivningen 

främjar rationella, målinriktade och väl koordinerade organisationer. Denna typ av perspektiv 

ändring brukar ses som teoribildningens kanske mest betydande del (ibid). Meyer och Rowan 

(1977) uttrycker att institutionalisering är en social process där omgivningen tillsammans 

skapar en gemensam definition av den sociala verkligheten. Denna sociala verklighet skapar 

formella och informella regler för hur saker och ting bör utformas (ibid). Dessa regler 

påverkar organisationer, hur de organiseras och deras arbete (Johansson, 2002). 

Teoribildningen uttrycker tvivel om huruvida organisationer verkligen handlar rationellt. Man 
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menar att det istället bör ses i ljuset av omgivande faktorer, mönster och opinionsströmningar, 

och att det är dessa som styr organisationers förändringsprocesser (ibid). Meyer och Rowan 

(1977) menar att organisationer påverkas av sin omgivning, därför menar de att rationalitet i 

organisationer är en myt som uppstår av normer, förhållanden och samhällstrukturer. 

Organisationer anpassar sig och gör det som förväntas, därmed erhåller de legitimitet, vilket 

kan ses som en överlevnadsfaktor. De menar att normer som styr vad som anses vara 

rationellt inte är universella värden utan styrs av sammanhang, lagar, opinionsströmningar och 

politiker. Det är detta som enligt dem betecknas som rationaliserade myter (ibid).  

 

Det har varit mestadels företagsekonomer som bedrivit forskning kring nyinstitutionalismen i 

Sverige, fokus har varit den offentliga sektorns omvandling men också modetrender inom 

ledarskapsideologier (Stern, 1999). Överföringen av den nyinstitutionella teorin från USA till 

Sverige innebar en viss förändring av innehållet (Johansson, 2002). I Sverige har fokus främst 

varit den mikroorienterade och den processinriktade forskningen. Den svenska forskningen 

refererar ofta till nyinstitutionalismens tidiga uppkomst (ibid). Genom isomorfism med de 

institutionella regler som finns erhåller organisationer legitimitet. Isomorfism kan beskrivas 

som organisatorisk likriktning (Stern, 1999). När en organisation följer omgivningen, 

anpassar sig till de rationella myter som finns och agerar som att myterna fungerar får 

organisationen legitimitet. Organisationen ger alltså ett sken av effektivitet och rationalitet. 

Dessa myter fortplantas snabbt genom härmning och kan inta den offentliga sektorn trots att 

de inte ger instrumentella effekter (ibid). Christensen (2005) beskriver detta som ett 

skyltfönster. Ett annat signum för dessa rationaliserade myter är att de används som ett 

effektivt redskap för att uppnå ett visst mål. En rationaliserad myt är en icke vetenskapligt 

baserad tro på ett visst framgångsrecept. Rationaliserade myter har också den effekten att de 

ofta är institutionaliserade i den meningen att de är vedertagna och ligger i tiden för hur en 

organisation bör organiseras (ibid). Förändringar vars innehåll knyter an till allmänna 

samhällsidéer och trender är lättare att införa (Johansson, 2002). Det har uppstått en 

moderniseringstanke där syftet till en förändring hänvisas till att modernisera organisationen. 

Ordet modernisering är ett värdeladdat ord som ofta förknippas med framgång och utveckling. 

Moderniseringstanken kan ses som en förlängning på rationaliserade myter om vad som är 

effektivt (ibid). 
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Något som kännetecknade den svenska nyinstitutionella teorin inom den offentliga sektorn 

var den så kallade beslutsfattarproblematiken (Johansson, 2002). Med detta menas att 

kommuner är politiska organisationer där det förväntas någon form av handling, men dock 

finns det lösa kopplingar mellan prat, beslut och handling (ibid). Genom att ha lösa 

kopplingar mellan prat och handling kan organisationer erhålla legitimitet utan att 

effektivitetskrav behöver försummas (Meyer & Rowan, 1977). Detta brukar kallas för 

löskoppling inom den nyinstitutionella teorin. Prat beskrivs som huvudinstrumentet i 

ideologiska styrningsmodeller (ibid). Czarniawska-Joerges (1988) har gjort en studie om 

införandet av kommundelsnämnderna i svenska kommuner. Hon beskriver det som en 

ideologisk styrning, vilket betyder att ideologi styr en organisatorisk förändring. Hon menar 

att kommuner kan åstadkomma legitimitet genom att genomföra synliga förändringar och att 

det skulle finnas någon form av naturlig strävan till omorganisering inom offentlig sektor. 

Tankarna utvecklas till att omorganisering skulle ha ett egenvärde så tillvida att förändringen 

syftar till att bekämpa något problem. Uppkomsten till att förändra och införa en ny 

organisationsform i ett tidigt skede leds ofta av en förhoppning att uppnå ökad effektivitet och 

smidigare interna strukturer (ibid). 

Nya reformer 

Att organisationer inom den offentliga sektorn skapar nya reformer då och då är inget nytt 

(Jacobsson, 1994). En anledning till att nya reformer formas är att organisationer vill visa på 

att de kan förändras i och med nya krav och behov från samhället. Reformer skapas bland 

annat när problem uppstår och när dessa problem inte anses gå att lösa med nuvarande 

hjälpverktyg. De leder även många gånger till ytterligare nya reformer, i och med att de nya 

reformer som skapats ofta inte får det resultat som är tänkt. Enligt ett sådant perspektiv går det 

inte att säga att reformer kan anses vara lyckade respektive misslyckade eftersom att reformer 

inte sker som avskilda händelser (ibid). Bejerot och Hasselbladh (2013) vilka influerats av 

forskning avseende NPM, frambringade i sin forskning en modell för att studera och 

identifiera de förändringar som påverkar verksamheter samt förstå hur verksamheter är 

organiserade. Deras modell syftar till att ge en förståelse och helhetssyn över hur komplexa 

mönster av reformer kan uppfattas. De menar att det många gånger slutar med en lista på 

förändringar där lokala insatser hämtas av storskaliga reformer på nationell nivå, där de på 

lokal nivå inte vet de konsekvenser som kan uppstå i och med detta (ibid).  
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New Public Management  

NPM är en samling managementidéer om hur styrningen inom den offentliga sektorn 

förändrats och dessa idéer som uppkom under 1980-talet (Almqvist, 2006). Nyinstitutionell 

teori används för att hjälpa oss försöka tolka dessa idéer. Vi kommer nu att redogöra kort för 

de huvuddrag som finns inom NPM. Längre ner kommer vi in på de delar som är av 

huvudintresse för vår studie. Det bör inledningsvis klargöra att vi inte har för avsikt att 

försöka ge en heltäckande bild eftersom att NPM som begrepp omfattar flertalet olika synsätt 

och perspektiv, vilka inte alltid är samstämmiga. Vi har inriktat oss på den forskning som bäst 

överensstämmer med den här studiens syfte. 

Uppkomsten 

Tyngdpunkterna i denna filosofi är att marknader och konkurrensutsättning resulterar i en 

önskad ökad effektivitet och att aktörer inom den offentliga sektorn ser till sin egennytta 

(Montin, 2007). Förändringarna som skedde på 1980-talet började i och med att det 

uppkommit idéer avseende hur beslutanderätt skulle bli decentraliserad för att verksamheter 

inom den offentliga sektorn, där politiker och invånare skulle skapa en närmare kontakt med 

varandra (Almqvist, 2006). Under detta årtionde uppstod därmed nya tankar kring hur den 

offentliga sektorn skulle se på målstyrning vilket i slutändan ledde till att offentliga 

organisationer började ta efter den privata sektorns arbetsmetoder. Vidare växte sig dessa 

tankar kring målstyrning större under 1990-talet och detta resulterade i att den offentliga 

sektorn, såsom kommun och landsting, anammade nya styrmodeller. Dessa var bland annat de 

så kallade beställar- och utförarmodellerna, vilka i dagsläget är väl etablerade inom den 

offentliga sektorn. Resultatet av dessa nya tankesätt har lett till förändringar inom den 

offentliga sektorn såsom en större marknadsanpassning och konkurrenssättning av 

verksamheter (ibid). Montin (2007) beskriver idéer kring hur verksamheter inom den 

offentliga sektorn bör styras därmed är influerade från näringslivet och den privata sektorn. 

Kund är ett erkänt begrepp inom näringslivet och har i och med dessa förändringar även 

spridit sig till offentliga verksamheter (ibid). Detta innebär att inte bara näringslivet, utan även 

den offentliga sektorn, betraktar sin omvärld av individer som kunder vilka konsumerar deras 

tjänster (Almqvist, 2006). Almqvist menar att detta i sig visar på hur offentliga organisationer 

börjar likna företag (ibid). 
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Trots att NPM i sig är spretig, finns det fem huvudområden som brukar anses sammanfatta 

teorin (Agevall, 2005). Det första området är styrning och kontroll, vilket handlar om hur nya 

strukturer inom den offentliga sektorn är tagna från näringslivet. Detta visas genom högre 

fokus på målstyrning och resultatstyrning, vilket ska leda till en ökad effektivitet och kvalitet. 

Detta sker genom att politiker ska förbättra och tydliggöra formuleringar av de mål som 

verksamheten ska uppnå, och besluta om hur uppföljning av resultat inom den offentliga 

sektorn ska utformas. Vidare talar NPM för decentralisering, vilket är en så kallad uppdelning 

av olika enheter i en organisation där exempelvis intern konkurrens ska ske genom beställar- 

och utförarmodeller (ibid). Almqvist (2006) beskriver att beställar-/utförarmodellen i 

huvudsak använts inom tekniska verksamheter men har även kommit att användas i vård- och 

omsorgsverksamheter. Modellen innebär ett kontrakt mellan beställare och utförare där 

offentliga verksamheter agerar som beställare och har utlagda kontrakt till andra 

verksamheter, så kallade utförare. Denna decentralisering frambringas för att skapa en ökad 

effektivitet samt för att skapa konkurrens (ibid). Decentralisering kan ses som en 

modernisering av den offentliga sektorn där tanken är att få en ökad effektivitet samt en ökad 

legitimitet i samhället (Montin, 2007). Det tredje huvudområdet handlar om hur empowerment 

har utvecklats inom den offentliga sektorn (Agevall, 2005). Med empowerment menar 

Agevall bland annat att ledningsroller ges ökad makt och handlingsutrymme. Med detta 

menas att politikerna ska styra verksamheter i den offentliga sektorn, vilket leder till 

centralisering av beslut. NPM talar därmed för både centralisering och decentralisering 

avseende hur styrning ska tillämpas inom offentliga verksamheter. Detta förekommer då 

chefer på den lokala nivån får ökad handlingsfrihet, utvidgade rättigheter och långtgående 

delegering, men å andra sidan ska styra mot organisationens politiska bestämda mål. Det 

fjärde området innebär att medborgare ska ges större makt genom att bli omdefinierade som 

”kunder” på en marknad, vilket innebär att de fritt ska kunna välja mellan utbud. Det femte 

och sista området rör hur den offentliga sektorn influerats av näringslivets språk och begrepp, 

där exempelvis benämningen på medborgaren som ”kund” inom service- och 

omsorgsverksamheter används allt mer inom den offentliga sektorn (ibid). 

Effekter av New Public Management 

Det förekommer en problematik avseende den offentliga sektorns strävan efter centraliserad 

budgetstyrning och strategier samtidigt som den förespråkar decentralisering (Diefenbach, 

2009). NPM syftar till principer såsom empowerment, det vill säga att ledningsroller samt 

medborgare ska ges mer makt, samtidigt som hierarkiska strukturer tillämpas. Detta kan ses 
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som en form av hyckleri (ibid). Även Hoggett (1996) menar att samtliga delar i verksamheter 

inom den offentliga sektorn har förflyttat sig mot decentraliserade strukturer av management i 

verksamheter, men samtidigt sker det trots detta en centralisering av strategisk styrning. 

Denna uppenbara paradox menar Hoggett bör ses som en post-byråkratisk kontroll. De olika 

synvinklar på hur NPM ska utformas leder till att det uppstår motstridigheter i tankesättet hur 

styrning inom den offentliga sektorn ska tillämpas (Agevall, 2005). Dessa motstridigheter kan 

innebära att det uppstår en paradox gällande makt och ansvar mellan politiker och 

verksamheter i de offentliga verksamheterna. Centralisering av beslut rekommenderas i NPM, 

vilket ska ske genom att politiker ges stor makt över verksamheterna. Å andra sidan ska 

verksamheterna fungera självständigt, vilket bland annat innebär att chefer ska få ökat 

handlingsutrymme. Samtidigt ska även medborgarna ges utökad makt, vilket kan leda till en 

krock med kundorientering, då de två inte alltid går hand i hand. Då verksamheter ger 

medborgaren empowerment utelämnas istället den service de tidigare fått. Detta genom att om 

medborgarna får ett ökat ansvar, så kan servicen från verksamheter bli mindre. Resultatet av 

detta visar på att kunderna inte alltid är ”segrarna” av denna blandning av styrningsmetoder 

(ibid).  

 

Bejerot och Hasselbladh (2013) skriver att deras erfarenhet är att förändringar inom offentlig 

sektor sällan är endimensionella och inom en speciell del av styrningen. Den är också mer 

komplicerad än att det går att införa en lokal förändring med hjälp att en nationell styrmodell. 

De konstaterar även att effekterna av en förändring inom den offentliga sektorn sällan går att 

härleda till ett visst implementerande vid en viss tidpunkt. Effekterna uppstår tillsammans 

med andra förändringar som ofta sker över en längre tidsperiod (ibid). Per Skålén (2002) har 

genomfört en studie och skriver om ett landstings förändringsarbete och idéerna inom NPM, 

och deras effekter på landstinget. Skåléns resultat är att medarbetarnas formella struktur har 

påverkats, men att deras tanke- och handlingsmönster inte förändrats. Detta kopplar han ihop 

med den nyinstitutionella teorin, där han menar att idéer kan skapa ett tryck på offentliga 

organisationer att förändra och använda sig av dessa idéer som finns om hur de bör 

organiseras. Dessa idéer har ibland gått emot interna effektivitetskrav och även i strid med 

andra institutionella krav (ibid). Detta bör även kopplas till den löskoppling som beskrivits 

tidigare i detta kapitel. Almqvist (2006) skriver att effekterna av NPM inom den offentliga 

sektorn inte leder de resultat som idéerna syftar till, men till andra resultat. Detta inte endast i 

de olika delarna och nivåerna i en organisation, utan även beroende på de 

förändringsambitioner som är orsaken till införandet (ibid).  
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Kundidentiteter och kundnytta 

NPM medför bland annat att medborgare blir omdefinierade som kunder på en marknad där 

de fritt får välja bland utbudsalternativ (Agevall, 2005). ”Stockholmsmodellen” var ett 

reformförsök av sjukvården inom Stockholms läns landsting år 1991 att förändra sitt 

ekonomiska styrsystem (Jacobsson, 1994). Hälso- och sjukvården skulle marknadsföra sina 

tjänster trots att sjukvården inte ansågs vara en ”vanlig” marknad. Detta ledde till att nya 

begrepp som var vedertagna i näringslivet, såsom exempelvis kund, även började användas 

inom sjukvården. Modellen innebar även att personalen skulle ha ”patienter i centrum för 

intresse” som ledord i sitt arbete. Utvärderingen av modellen som skedde efter införandet av 

den visade på att begreppet ”patienter i centrum för intresse” och att benämna patienter som 

kunder ansågs vara av positiv klang. Genom att benämna patienter som kund ville de skapa en 

kundidentitet för patienten genom att begreppet i sig visar på medborgarnas valfrihet att välja 

mellan olika alternativ. Personalen hade för avsikt att uppfatta de som sökte hjälp som kunder, 

snarare än att patienterna själv såg sig själva som kunder eller betedde sig som det. Jacobsson 

ifrågasätter detta försök till kundidentitetsskapandes styrka, i och med att reformen verkar 

leda till att personalen på sjukvården uppfattar vårdbehövanden som kunder medan 

vårdbehövanden själva inte gör det (ibid).  

 

Tidigare teorier och forskning beskriver problematik kring att yrken såsom socionomer och 

läkare länge har kännetecknats av att ha ensamrätt på sitt yrkesområde (Bejerot & Astvik, 

2010). Offentliga organisationer som behandlat politiska områden med människor i 

beroendesituationer har därmed varit problematiska att styra på samma sätt som verksamheter 

inom andra områden. För att lösa detta problem har styrningen inom dessa områden 

förändrats till att utgå från kundnytta, vilket lett till att den liknar arbetsmetoderna i 

näringslivet. Denna kundnytta handlar om ett ökat fokus på ”patienten i centrum”, där 

styrningen i organisationen blir baserad på riktlinjer, lagar, avtal och rutiner. Kundfokus 

innebär även decentralisering vilket ska leda till att ”patienten hamnar i centrum” i 

verksamheterna. Detta genom att ge kunden högre kvalitet, ökad tillgänglighet, ökad 

delaktighet och valfrihet på tjänsterna. Medborgare som ansöker om en tjänst ska precis som i 

näringslivet benämnas som kund, vilket kan ses som att staten bestämmer hur utvecklingen av 

den offentliga sektorn ska ske (ibid). Evetts (2009) menar att relationer mellan professionella i 

offentliga verksamheter och klienter har förändrats till att benämnas som ”kundrelationer”, 

vilket är en del av NPM filosofin. Detta sker genom att exempelvis höja kvalitetskontroller i 
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verksamheter, kvasi- marknader, ökad utvärdering av kundtillfredsställelse samt ökad 

granskning av verksamhetens resultat. Dessa typer av ökad kvalitets- och 

målstyrningsinriktning sker genom produktion, publicering och spridning av dem, vilka i sig 

leder till en omvandling av verksamheters tjänster till en marknad (ibid).  

Teoretisk sammanfattning 

Nyinstitutionell teori betonar att organisationer strävar efter legitimitet i samhället, vilket 

innebär att organisationer påverkas av sin omgivning. Den rationalitet som uppstår i och med 

detta kan ses som en myt av normer och samhällsstrukturer. Teorin menar vidare att 

organisationer uppnår legitimitet genom att isärkoppla den formella strukturen och den 

praktiska. NPM är en samling idéer som berör hur styrningen inom den offentliga sektorn kan 

förklaras och kan liknas vid näringslivets styrningsmodeller. Med NPM har också 

kundbegreppet implementerats inom offentlig sektor. Tidigare studier visar på att sökandet 

efter legitimering kan leda till en isärkoppling mellan den formella och den praktiska 

verksamheten. Nyinstitutionell teori används för att förstå den isärkoppling som kan uppstå i 

sökandet efter legitimitet. Den forskning som lyfts under detta kaptitel är som utgångspunkt 

kritisk till NPM och dess effekter det har på den offentliga sektorn. 

Metod 

I denna del av uppsatsen beskrivs studiens val av metod avseende urval, förstudie, 

huvudstudie, transkribering samt kodning och analys av data. Det förs även en diskussion 

beträffande etiska överväganden och studiens begränsningar.  

Val av metod 

Då syftet med studien är att utifrån intervjupersonernas upplevelser undersöka hur ett nytt IT-

stöd inverkat på styrningen har en kvalitativ metodologi varit grundvalen för insamlingen av 

empirin. Den kvalitativa metoden är lämplig för undersökningar som söker förståelse av 

innebörd och i hur subjektet upplever ett fenomen (Langemar, 2008; Kvale & Brinkmann, 

2009). Den kvalitativa metodologin har inte en enhetlig definition utan beror på vilken 
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vetenskapsteoretisk utgångspunkt en studie väljer att ta (Langemar 2008). Den här studien är 

specificerat till införandet av det nya IT-stödet som den aktuella kommunen upphandlande 

2008. Med Creswells (2007) definition av fallstudie som utgångspunkt är vår studie begränsad 

till en viss tid och plats och vi är intresserade av de problem som införandet av IT-stödet kan 

medföra. Vi studerar kontextuella problem som kan ha uppkommit, vi syftar inte på att 

beskriva en bestämd helhet för att kunna generalisera våra resultat utöver de personer vi har 

intervjuat. Detta sammantaget gör att det kan konstateras att den här studien är en fallstudie.  

Urval 

I den har studien har en mellanstor kommun i Sverige valts. Kommunen beslutade 2008 att 

upphandla ett nytt IT-stöd för verksamheten inom Vård och omsorg. Det är införandet av IT-

stödet som fångat vårt intresse och som ligger till grund för vår studie. Studien är avgränsad 

till två kontor inom kommunen. Vi har valt att inrikta oss på de handläggare som arbetar med 

insatser inom ramen för LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrande 

(1993:387) och SoL – socialtjänstlagen (2001:453). Dessa handläggare är fördelade på två 

kontor, ett som har hand om åldrarna 0-20 år och ett som har hand om åldrarna 21-64 år. 

Myndighetsenheten 0-20 år är placerade under en nämnd medan myndighetsenheten 21-64 år 

arbetar under två nämnder. Studien bör ses som ett bekvämlighetsurval då en av oss har 

kontakter inom fältet. Den personliga kontakt vi haft inom fältet har gett oss ett tillträdde som 

vi annars kanske skulle haft svårt att få.  

 

Vår ambition är att göra ett urval som på ett tillfredställande sätt ger oss data för att kunna 

uppnå en så god validitet som möjligt. Det kan beskrivas som att vi behöver bredd och djup i 

vårt material för att kunna uppnå detta (Langemar 2008). Tidsbegränsningen i vår studie har 

resulterat i att antalet intervjupersoner kan diskuteras som något begränsat för att uppnå en 

bredd i vårt datamaterial. Vi har strävat efter att vårt urval ska vara representativt, det vill säga 

att urvalet täcker in de faktorer vi finner väsentliga för studiens syfte. Urvalet av 

intervjupersoner i vår studie kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval. Intervjupersonerna är 

i åldern 28-55 år, fem kvinnor och en man. Det var sammanlagt fyra handläggare och två 

myndighetschefer. Detta val genomfördes med tanke på vårt syfte och studiens omfattning. 

Intervjupersonerna fördelades jämt över de båda kontoren, det vill säga två handläggare på 

varje kontor samt en myndighetschef på respektive kontor studien sker på. När det gäller 

myndighetscheferna är båda dessa personer högsta chefer på båda sina kontor, vilket innebär 
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att inget val har utförts bland dessa. Urvalet av handläggare skedde genom att respektive 

myndighetschef ombads att på en arbetsplatsträff eller liknande ställa frågan om det fanns 

personer som var intresserade att ställa upp. Dessa handläggare ska ha fått information redan i 

detta skedde att vår studie syftade till att undersöka styrning inom offentlig sektor. Detta 

urvalssätt kan påverka våra resultat genom att individer som vill framhäva sin åsikt kan tänkas 

söka efter forum att uttrycka dessa. Det medför att tolkningen av de resultat som framkommer 

blir extra viktig.  

Förförståelse 

Aspers (2011) menar att förförståelse till det område och fält som ska studeras är det som 

väcker intresse. I den här studien har vi haft en viss förförståelse av kommunens organisation. 

Denna förförståelse anser vi har varit till hjälp i utformandet av studiens syfte. Vi har däremot 

inte varit insatta i handläggarna eller chefernas arbetsroll och vad som styr dem. I kvalitativ 

forskning bör den egna förförståelsen sättas inom parantes, vilket har varit vår ambition att 

göra (ibid). Det har varit viktigt för oss genom studiens gång att ständigt vara vaksamma hur 

vår förförståelse kan påverka vår undersökning. Under hela studien har det varit viktigt för oss 

att hålla oss kritiska till det datamaterial vi samlat in samt att reflektera över resultaten. Vi har 

under studien frågat oss om den bild vi fått är korrekt, hur vår kunskap avseende fältet 

påverkar det insamlade materialet och så vidare. Vi har under och efter insamlandet av det 

empiriska materialet diskuterat hur vi uppfattat svaren samt hur det bör tolkas. Vår strävan är 

att under hela den här studien tydligt klargöra vad som är våra tankar och vad som 

intervjupersonernas tankar, samt att de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för den 

här studien är objektivt redogjorda.     

Förstudie 

För att få en överblick och förståelse över fältet genomfördes en förstudie, vilket är en fördel 

då det krävs en viss vardaglig och praktisk kännedom om fältet (Aspers 2011). Vi ansåg oss 

behöva fördjupad kunskap för att kunna genomföra bra intervjuer med chefer och 

handläggare. Denna förstudie innebar undersökning av organisationsstrukturen i den aktuella 

kommunen men även informella intervjuer med vår gatekeeper som arbetar på ett av de 

kontor som kom att studeras i huvudstudien. Personen gav oss bland annat information 

gällande hur organisationen var uppbyggd och vilka politiska nämnder som styrde vilka 
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kontor. Vi fick även genom personen information kring det nya IT-stödet och grundläggande 

tankar om varför detta infördes. Resultatet av förstuiden hjälpte oss i utformningen av främst 

intervjufrågor men det gav även stöd åt våra frågeställningar, att dessa var relevanta och gick 

att besvara genom våra intervjuer.  

Intervjuguide, huvudstudie och transkribering  

Huvudstudien innehöll sex enskilda intervjuer vilka genomfördes på intervjupersonernas 

respektive arbetsplats. Arbetsplatsen är en bra plats att utföra intervjuer eftersom att det är en 

naturlig miljö för intervjupersoner och fungerar ypperligt så länge samtalen kan ske ostört 

(Repstad, 2007). Vi var båda intervjuare delaktiga i samtliga intervjuer men hade 

huvudansvar för varsin del i intervjun, och om någonting betydelsefullt missades kunde även 

den andra personen följa upp med följdfrågor. Längden på intervjuerna skiftade mellan 50 och 

60 minuter. Alla intervjuer spelades in, vilket samtliga intervjupersoner godkände innan 

intervjuerna genomfördes. Detta menar Repstad är viktigt för att intervjupersonen ska känna 

sig trygg i intervjusituationen. Studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer, vilket innebär att intervjuerna utgått från övergripande frågeområden istället för 

detaljerade och mer exakta frågor (ibid). Langemar (2008) menar att det i semistrukturerade 

intervjuer används färdigformulerade frågor men att nya ämnen och följdfrågor kan dyka upp 

under intervjuernas gång. Detta ledde till att det uppkom ett behov av att skapa en 

intervjuguide för att få relevanta svar på våra tre frågeställningar. Intervjuguiden hade 

konkreta frågor och gav en begränsad möjlighet för intervjupersonen att sväva iväg då de 

hålls inom ramen för de områden som var tänkta att behandlas (ibid; se bilaga 1). Genom 

konkreta frågor fås konkreta svar, vilket enligt Aspers (2011) reducerar risker för intervjuares 

tillskrivande av mening som inte intervjupersonerna avser. I och med att det var relativt öppna 

och flexibla frågor som ställdes under intervjuerna behövde ordningsföljden på frågorna i 

respektive intervju inte följas till punkt och pricka, utan endast ses som ett grundläggande 

stöd. Intervjufrågorna i denna studie var uppdelade i två områden vilka skapar en fördjupning 

och tydliggör vår studies frågeställningar, samt säkerhetsställer att respektive frågeställning 

undersökts samtliga intervjuer. Vi är medvetna om att det i semistrukturerade intervjuer finns 

en risk för intervjupersonen att hamna på irrelevanta sidospår, vilket vi har försökt att undvika 

genom att endast ha använt oss av frågor och följdfrågor som varit relaterade till vårt syfte 

(ibid).  
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Transkriberingen av all inspelat material utfördes inom en kort tid efter intervjuerna. Detta 

menar Aspers (2011) är viktigt för att det som hänt och sagts under intervjun ska återspeglas i 

dess rätta atmosfär i utskriften och för att även motverka avkontextualisering. Langemar 

(2008) anser att transkriberingen i princip bör skrivas ut ordagrant, vilket är ett råd vi i 

transkriberingsprocessen har följt. Vi har dock genomfört ett antal val under transkriberingens 

gång. Återskapning av samtalen har transkriberats så detaljrikt som möjligt, men i och med att 

vi inte har för avsikt att analysera språk, har vi valt att inte kommentera det och har därmed 

inte heller använt en helt ordagrann form av transkribering (ibid). Kvale och Brinkman (2009) 

skriver att det inte finns någon sann och objektiv omvandling till skriftlig form från muntlig. 

Det går på grund av detta inte att säga vilken som är den mest korrekta valida utskriften, det 

bero på studiens syfte (ibid). I och med att vi har få antal intervjupersoner och språk såsom 

dialekter och intervjupersonernas sätt att uttala ord inte är relevanta, har detta inte 

kommenterats och intervjupersonerna har därmed även avidentifierats (Langemar, 2008). När 

intervjupersonen betonade ett ord markerades detta genom att skriva ordet med versaler och 

när en lång paus uppstod noterades detta genom tre punkter. Citaten är så gott som ordagrant 

tagna ur transkriberingen men har i viss mån ändrats, då de ska bli förståeliga för läsaren. 

Detta har skett genom att bland annat korrigera följsamheten i de språkliga delarna där 

exempelvis ordföljden ”är inte” ändrats om en gång till ”inte är” för att meningen ska bli 

flytande. Vi benämner de intervjuade cheferna som C1 och C2 medan de intervjuade 

handläggarna benämns H1, H2, H3 och H4.   

Analys 

Langemar (2008) diskuterar induktiv och deduktiv analys, vilka vi har växlat mellan. Detta 

innebär att vi utgått från våra frågeställningar medan vi fortfarande varit öppna för andra 

aspekter i det empiriska material som genererats. Det har därmed utförts en tematisk öppen 

kodning. Kodningens första steg innebar en genomläsning av det insamlade materialet för att 

vidare markera och ta fram nyckelord, vilka var relevanta för de frågeställningar studien 

ämnar undersöka. Detta genomfördes även på grund av tanken att reducera texten till en 

förståelig analys om vad intervjuerna egentligen handlat om. Vi sammanfattade även 

intervjun för att själva få en klarare bild om vad intervjun i stora drag hade fått ut för 

information. Vidare skapades teman genom att gruppera nyckelorden till övergripande 

begrepp vilket utfördes för att få fram de underliggande meningarna i det empiriska 

materialet. Våra tre frågeställningar var utgångspunkterna vid genomsökning av texten efter 
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svar på var och en av de teman vi utvecklat genom nyckelorden. Genomläsningen av 

transkriberingarna skedde ett flertal gånger för att säkra att inte relevant information missats 

men även för att få en förståelse av innebörden i det empiriska materialet. Vi upptäckte under 

analysens gång att det fanns skillnader mellan de olika nivåerna, det vill säga mellan chefer 

och handläggare. Det skapades slutligen benämningar och definitioner av varje tema (ibid).  

Etiska överväganden  

De deltagande i undersökningen har erbjudits möjlighet att lämna sitt samtycke samt erbjudits 

möjlighet att dra sig ur under hela intervjuprocessen. Intervjupersonerna har informerats om 

att samtalen endast kommer att användas till denna studies syfte och det har inhämtats 

muntligt informerat samtycke av inspelning. Intervjupersonernas identiteter har i möjligaste 

mån dolts genom att inte använda eller skriva upp deras riktiga namn. Då kontoren eller 

personer nämnts i intervjuerna har dessa anonymiserats i transkriberingsprocessen. Deltagarna 

har i och med detta informerats om att materialet behandlas konfidentiellt men att deras 

anonymitet inte kan säkerställas. Därmed anses informations-, samtycke-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet vara uppfyllda. Dessa krav tas upp i Vetenskapsrådets råd för god 

forskningssed och i enlighet med dessa har studien genomsyrats av öppenhet och ärlighet med 

hur undersökningen har genomförts (Hemersén, 2011). Studien har ett tydligt syfte, 

frågeställning och förklarbara metoder hur undersökningen genomförts. En kritisk granskning 

av all insamlad empirisk data har skett löpande och likaså gäller för diskussioner avseende 

användningen av materialet. Vid intervjutillfället fick intervjupersonerna möjlighet att ställa 

frågor om de upplevde att någonting kändes oklart både innan och under intervjun. 
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Resultat  

I detta avsnitt presenterar vi det empiriska datamaterial som ligger till grund för den här 

studien. Resultatet kommer att presenteras utifrån fyra teman med en jämförelse mellan 

nivåerna chef och handläggare. Först sker en kort beskrivning av den kommun som studien tar 

sin utgång ifrån. Cheferna benämns som C1 och C2 medan handläggarna benämns som H1, 

H2, H3 och H4.  

 

Syftet med studien är att utifrån intervjupersonernas upplevelser undersöka hur ett nytt IT-

stöd inverkat på styrning och praktik. Intresset har även legat vid hur begreppet kund har 

blivit en del av verksamheten i och med införandet av IT-stödet. Den aktuella kommunen som 

vi har valt i vår studie införde under 2006 något som de själva benämner som eget val (Intern 

1). Därmed kan den som behöver stöd i av kommunen i någon form själv välja vilken 

utförare, kommunal eller privat, som personen själv föredrar. För att detta ska lyckas har 

kommunen tillsammans med ett dataföretag tagit fram ett nytt IT-stöd. Det nya IT-stödet ska 

underlätta och förbättra processen för såväl kunder utförare och handläggare. IT-stödet 

beskrivs även av kommunen som unikt i Sverige där man tar ”ett steg in i framtiden”. En 

kund ska kunna ansöka om hjälp direkt från en utförare eller från en handläggare och kan byta 

utförare var fjortonde dag. Kommunen beskriver att detta ställer höga krav på 

tjänstemannaorganisationen som snabbt ska kunna behandla en ansökan samt att syftet för IT-

stödet är att öka kundens insyn och medverkan i sitt ärende. Målet är därmed att öka kvalitén 

och medvetenheten samt att kunden ska få en ökad service. De enskilda handläggarna ska 

genom förenklade processer kunna agera proaktivt och fokusera på kvalitetsuppföljning. 

Systemet är i dagsläget i bruk för samtliga handläggare, kommunens egen produktions 

verksamhet samt ekonomi. Den kundportal som ska möjliggöra att kunder själva kan ansöka 

om insatser har ännu inte lanserats då systemet har fått vissa förseningar.  

Styrning inom kontoren  

När det kommer till styrningen inom kontoren menar de två cheferna att styrning inom deras 

kontor huvudsakligen formuleras och påverkas av nämnderna de styrs under. De framhåller 

att styrning sker direkt på uppdrag av nämnderna där politiska beslut skapar utformningen av 
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styrningen. En av cheferna påtalar att styrningen inom kontoren fungerar bra på det viset att 

den upplevs enkel och okomplicerad, men påpekar samtidigt att det bör vara mer politiskt 

styrt än vad den är i dagsläget. Vidare menar cheferna att det finns ytterligare element inom 

kontoren som ska tas i beaktande, det vill säga att styrning ska ske inom vissa ramar gällande 

lagstiftningar. En chef berättar att de regelsystem som ska tas i hänsyn till är av positiv 

bemärkelse, då det leder till rättsäkra beslut. Båda upplever generellt sett att styrningen inte 

påverkas i form av ekonomiska faktorer då de inte hanterar ekonomi inom kontoren. En chef 

förklarar att medarbetare inte ska gå in och räkna på vad exempelvis insatser beräknas att 

kosta. De framhäver å andra sidan att de styrs utifrån ekonomiskt perspektiv då varje nämnd 

har sin egen budget att se till. De förklarar att det är medborgarnas behov som ska tillgodoses 

och därmed styr dem, snarare än det ekonomiska parametrarna.  

 

”Så att hur man än vänder och vrider i ekonomi så är de mer av medborgarnas behov som styrs. 

Så vi har ju inte en ekonomi här, vi har, här handlägger vi inte pengarna liksom i det 

verkställande för de gör ju vår... vi tar ju besluten, vi hanterar ju inte ekonomi så vi styrs ju inte 

av den så.” (C1) 

 

Vidare nämner båda det gemensamma synsättet gällande arbetsmiljöperspektiv samt 

delegationsordning som en förutsättning för hur styrningen formuleras och därmed påverkar 

styrningsutformningen inom kontoren. De betonar även att medarbetarna ska vara 

medskapande i utformning av styrningen.  

  

Ett kontor har det senaste halvåret genomgått en organisatorisk förändring inom kontoret i och 

med att de tidigare har styrts under en nämnd vilket ändrats till att de nu styrs under två. 

Två av handläggarna inom detta kontor beskriver att det skett en förändring avseende 

styrningen på grund av detta. En av dessa handläggare upplever att kontoret övergått till att 

vara i högre grad toppstyrt och betonar att det troligen handlade om att skapa en likhet mellan 

de tre sektioner som finns under nämnderna, då de tidigare har arbetat på helt olika sätt. 

Vidare upplever den andra handläggaren inom samma kontor att motivet till förändringen var 

att tillgodose kommuninvånarnas behov på ett bättre sätt, nå myndighetens mål på ett bättre 

sätt och att effektivisera. Handläggarna på det andra kontoret beskriver att de inte använt sig 

av någon annan styrmodell än den som de har haft de senaste åren. Flera av handläggarna 

upplever att de inte styrs av ekonomiska parametrar. Dock framhåller en av dem att det 

däremot bör skapas ett ökat ekonomiskt tänk på kontoren då det saknas, att det ekonomiska 
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tänket ska hållas vid liv. En av handläggarna upplever att politikerna i nämnderna de arbetar 

under vill att kontoren ska använda sig av ett ökat ekonomiskt tänk, men att kontorets kultur 

inte är sådan. Handläggarna hänvisar till att de arbetar med beslut om insatser och ska därmed 

inte tänka ekonomiskt.  

 

”Och ekonomin får ju aldrig styra vårt arbete så att en människa inte får sina behov 

tillgodosedda. De är ju jättefarligt.” (H3) 

 

Handläggarna beskriver att de arbetar fritt avseende bland annat långtgående delegation, men 

upplever detta på olika sätt. En av handläggarna upplever att det känns för fritt och bör finnas 

striktare riktlinjer i arbetet, medan två av handläggarna upplever att det fria arbetet ses som en 

möjlighet och inte en begränsning. En av dem påpekar dock att arbetet är låst utifrån 

lagstiftning men fritt på det viset att de kan planera sin egen tid. Samtliga hänvisar till att de 

konstant styrs av lagstiftning i sitt arbete, varav en av handläggarna anser att lagarna styr 

mest. Handläggarna på ett av kontoren upplever att de styrs av de riktlinjer som nämnden 

upprätthåller gällande hur de ska tänka och förhålla sig till lagstiftningen. Det andra kontorets 

handläggare beskriver att det inte finns några riktlinjer på deras kontor då de blivit 

överklagade och därmed borttagna. En av dessa handläggare förklarar hur de inom kontoret 

diskuterar och tillsammans kommer överens hur de ska tänka kring insatser, men att de även 

får direktiv från gruppchefer och chefer. Flera av handläggarna betonar att de skulle vilja ha 

en ökad samverkan och dialog mellan de två kontoren. De tycker att de blir problematiskt att 

de sitter fysiskt på olika platser och att det genom en ökad samverkan gällande detta skulle 

skapa en förbättrad styrning. 

 

Sammanfattningsvis upplever både chefer och handläggare att de inte påverkas av 

ekonomiska faktorer. Båda nivåerna beskriver även hur styrningen påverkas av lagstiftning 

samt av kommuninvånarna, vilket visar på likheter mellan hur chefer och handläggare 

upplever styrning. Cheferna upplever att styrningen enkel och okomplicerad medan 

handläggare beskriver att de vill ha en ökad samverkan mellan kontoren samt att styrningen 

skulle förbättras genom ökad dialog. 
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IT-stödets påverkan på styrning och praktik 

När det kommet till hur styrningen har påverkats av det nya IT-stödet, uppger cheferna att det 

fungerar bra. Däremot är båda medvetna om de tekniska problem som det haft. En av cheferna 

beskriver styrningen som förändrad, men att det är orsakat av fler aktörer på marknaden och 

att IT-stödet bara en förlängning på denna förändring. Kontorens uppdrag beskrivs vara 

detsamma och har inte påverkats av IT-stödet. Rent organisatoriskt eller ekonomiskt har de 

inte påverkats, menar en av cheferna. Chefen säger att öppenheten och överskådligheten har 

ökat, samma person uttrycker sin förhoppning att systemet kommer att förändra 

organisationen i framtiden och att hitta effektiviteten och därefter utvärdera förändringen. 

Vidare ses inte programmet som någon annan förändring än ett rent nytt data/programsystem, 

men hoppas att det ska komma in fler delar i framtiden. Den andra chefen beskriver att 

systemet skapat dubbelarbete i viss mån. IT-stödet beskrivs missa en mängd information och 

kunskap om individen, handläggarna måste komplettera med muntlig information och att det 

på så sätt blir lite svårstyrt. Handläggningstiden beskrivs blivit längre i och med detta, men att 

detta inte tagits med i beräkningen och att detta syns. Även två handläggare instämmer i 

samma anda, de menar att IT-stödet skapat mer arbete och får som konsekvens längre 

handläggningstider. IT-stödet har inte förändrat effektiviteten men har ökat kvalitetssäkringen 

i handläggningen, vilket en chef menar är bra. Däremot beskriver samma chef att den 

personliga kännedomen försvinner i datasystemet och konstaterar att medarbetarnas 

frustration över det tekniska troligtvis går utöver deras allmänna uppfattning och inställning 

till IT-stödet. Ytterligare en förändring som beskrivs är att mer makt och ansvar har getts till 

den enskilde.   

 

 ”Systemet ger dock en bra översikt, och möjliggör att lämna ut ansvaret på den enskilde. Rent 

 organisatoriskt har det förändrats genom att lämna ut ansvaret på den enskilde.” (C2) 

 

Handläggarna svarar på den konkreta frågan om systemet förändrat utformningen på 

styrningen, att så inte är fallet. Det finns blandade känslor kring det nya IT-stödet.  

 

 ”Asså skulle den fungera som den är tänkt att fungera så är det väl jätte bra, men problemet är 

 väl att den inte gör det. (H1) 

 

En av handläggarna säger IT-stödet är bra därför att de idag missas lite, till exempel så hänger 

de inte med när ett beslut har gått ut om man bytt handläggare under beslutstiden. Det nya 



 

 20

systemet ska underlätta utdrag av bevakningslistor med beslut som snart går ut, vilket samma 

handläggare menar underlättar uppföljning och effektivisering. Handläggaren anser att det på 

sikt kommer underlätta organisatoriskt och ekonomiskt.  

 

  ”Det är svårt att se nackdelar, i och med att det är så pass nytt och har barnsjukdomar, sånt 

 som tappas bort och inte fungerar. Man är färgad av det, det blir väldigt stort att hantera.”(H4) 

 

En annan handläggare beskriver att det skapats en stor organisation och att det bidragit till att 

alla hamnar längre ifrån varandra, de sitter inte tillsammans på samma kontor längre utan att 

det var mer samlat förut. Handläggaren tar upp exempel med fakturor och att kunskap 

försvinner när de som arbetar med detta inte lika lätt kan fråga handläggare och omvänt. 

Samma handläggare anser att det skapats en större administration och flera led har skapats. 

Det har även påverkats organisatoriskt genom nya avdelningar bland annat en ny IT-

avdelning som ger stöd i systemet. Det nya IT-stödet beskrivs av alla handläggare inte ha löst 

upp några bromsklossar som fanns förut. Rent organisatoriskt beskrivs IT-stödet länka ihop 

ekonomi, kunder och utförare. En av dem menar att styrningen påverkats genom att ekonomin 

blivit påkopplad och de inte behöver skicka enskilda meddelanden längre. En positiv aspekt 

som framkommer är att systemet möjliggjort att utförarna smidigare ska kunna ge 

handläggarna en bättre genomförarplan, vilket kan kopplas ihop med kvalitetssäkringen som 

en av cheferna nämnde hade förstärkts i och med det nya systemet. Var IT-stödet 

ursprungligen kommer ifrån beskriver en av handläggarna som ett system från 

försäkringsbolag och bilindustrin.  

 

”Det är något form att beställningssystem, jag tror man använder det inom försäkringsbolag 

och bilindustrin. Det är liksom inte gjort för att jobba med människor och individnivå på det 

sättet.”  (H3) 

 

En annan handläggare menar att grundtanken var att en kund skulle mata in uppgifter och sen 

skulle ett färdigt beslut och beställning ske till utförarna, men att det inte fungerade i 

verkligheten.  

”Det kommer ifrån affärsvärlden lite mer, nån beskrev att när dom presentera systemet innan 

 det ens var igång. När man matade in uppgifter här så skulle det komma ut uppgifter här. Men 

så fungerar det inte riktigt, vi jobbar ju med människor man kan ju inte fatta samma beslut 

 för alla personer.  Där fick de tänka om, att det inte var de behovet som fanns. Det fungerar 

 inte i verkligheten” (H4)  
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Handläggarna beskriver IT-stödet som utvecklingsbart och menar att systemet inte är effektivt 

idag men kan komma att bli. En annan handläggare förklarar IT-stödet på liknande sätt, det 

har inte blivit mer ekonomiskt och effektivt som det ser ut idag eftersom det dragit ut så på 

tiden. Ytterligare en handläggare kommenterar på liknandet sätt och tror inte att det skett 

någon förändring och underlättat något. Däremot lyfter handläggaren att möjligheten till att få 

ut statistik påverkar dem organisatoriskt. En handläggare är skeptiskt till att det 

överhuvudtaget kommer bli ekonomiskt effektivare, säger att systemet kommer hinna bli 

gammalt innan det är klart. Det behövs förutsättningar för att kunna jobba och möta behoven. 

Styrningen beskrivs hjälpa dem att uppnå målen, vilket är bland annat tillgänglighet. En 

handläggare lyfter till sist att systemet påverkat genom bättre rättsäkerhet, det blir tydligare 

när en ansökan inkommit och så vidare.  

 

Sammantaget upplever både chefer och handläggare att IT-stödet är utvecklingsbart, där 

cheferna beskriver att de hoppas att systemet kommer att förändra organisationen i framtiden 

och hitta effektiviteten. Handläggarna har delade meningar om IT-stödet kommer att bli mer 

effektivt. Både chefer och handläggare upplever att IT-stödet handlar om att möta 

kommuninvånarnas behov och visa på tillgänglighet. Chefer har en mer positiv syn till 

införandet av IT-stödet medan de är mer kritiska på handläggarnivå, då de innebär mer 

administration för dem samt att de inte upplever att det fungerar som ett stöd. 

Kundbegreppet som en del av verksamheten 

En av cheferna förmodar att begreppet ”kunden i centrum” uppkom för att hitta ett system där 

kunderna kunde följa hela vägen av processen. Den andra chefen upplever att ”kunden i 

centrum” begreppet har fått en stor skjuts fram i och med IT-stödet då det upplevs har skyndat 

på kundbegreppet i myndigheten. Även en handläggare beskriver hur begreppet kund troligen 

har anammats i och med införandet av IT-stödet, vilken ursprungligen skapades för att 

användas i affärsvärlden där begrepp som kund redan används. Handläggaren förklarar också 

hur systemet kräver att benämna medborgare med begreppet kund. En av cheferna menar att 

det är lätt att använda ”kunden i centrum” som begrepp då ett nytt verksamhetssystem 

eftersökts, men anser inte att kontoret arbetat med ”kunden i centrum” som koncept. En av 

handläggarna beskriver ”kunden i centrum” som en övergripande vision vilken kontoren ska 

sträva mot, men att det inte tar sig till uttryck till i arbetet till vardags. Vidare anser en annan 

handläggare att IT-stödet inte har förstärkt ”kunden i centrum” och att begreppet inte tar sig i 
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uttryck på kontoret. Handläggarna beskriver bland annat att ”kunden i centrum” handlar om 

att koppla rätt utförare till kund. En av dem menar att det måste finnas en ökad utvärdering för 

att kunna utveckla kunden i centrum fokuset då de vill lära sig hur omvärlden ser på dem, 

vilket en chef menar att myndigheten inte vet idag. 

 

Cheferna anser sig vara bekväm med ”kunden i centrum” begreppet men tror att kund 

generellt anses vara ett känsligt begrepp inom myndigheterna från många håll. En 

handläggare upplever att det är samhällsutvecklingen som har framkallat begreppet kund, men 

lyfter upp att brukarorganisationer för det mesta inte verkar se positivt på benämningen. En av 

cheferna tror att även begreppet uppkommit i och med en samhällsförändring samt genom att 

det frigör medborgarens behov att ses som en nödställd, en slags frigörelse mot denna 

negativa association.  

 

  ”Brukarorganisationerna vill ju ofta diskutera det, att man inte är kund, man måste ju komma 

 hit. Det är inte självvalt, som kund får man ju välja själva. Det ligger ju i begreppet men hit 

 måste man ju komma, då är det ju inte frivilligt. Så det är väl baksidan med kundbegreppet.” 

 (C2) 

 

En handläggare som inte benämner medborgarna som kunder menar att begreppet kanske 

uppfattas finare än vad det egentligen är. 

 

 ”Alltså jag tror överhuvudtaget att de ska låta fint, så tror jag att man inte ska prata om 

 brukare, brukare tycker inte jag heller är något fint, de är ba dålig klang. Och sen så klient, det 

 låter väl bättre tycker jag då, de är ju bara personligt vad jag tycker men alltså kund, jag tror 

 att man vill att personerna ska känna sig delaktig på nå sätt. Att man vill att de inte ska låta 

 som, de ska inte vara nån negativ klang och då man kanske de tycker kund låter bra.” (H1) 

 

Två av handläggarna och en chef menar att det troligen handlar om att benämningen kund 

visar på att en medborgare för ökad insyn och tillgänglighet. En av dessa handläggare ser 

positivt på benämningen kund medan den andra handläggaren däremot tänker tvärtom.  

En av handläggarna menar att kundbegreppet används dagligen och används för 

servicekänslan gentemot kund och framhåller även att kundbegreppet använts de senaste tre, 

fyra år sedan. Samma handläggare beskriver att medborgare tidigare kallats brukare samt 

beskriver kund som en person som köper en tjänst och konsumerar något. Handläggarna anser 

att ”kunden i centrum” används numera på grund av dess påstådda fina klang, enligt dem 
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finare än vad det egentligen kanske är. Vidare menar en handläggare att kund är ett begrepp 

som de ska lära sig att använda i myndigheten, att det är en vanesak att börja benämna 

medborgare som kunder. Flera av handläggarna påpekar att de själv inte använder sig av ordet 

kund, utan benämner medborgare som brukare eller klienter till vardags.  

 

 ”Dels tycker jag att det är skitfånigt för de är inga kunder, jag menar man pratar mycket om 

 kunder men för mig är de inga kunder, för de kan inte välja bort mig för att jag fattar ett dåligt 

 beslut. Så jag kan tycka att det blir lite fånigt att prata om kundportal och kunden är i centrum 

 för att det stämmer inte riktigt, för det är inte en kund på det sättet.” (H2) 

 

Dock påpekar en några av handläggarna att en missnöjd kund kan få byta handläggare. 

Handläggarna har uppfattningen att kunderna inte själva ser sig som kunder, utan som någon 

som ansöker om insats. Sammanfattningsvis upplever både chefer och handläggare att 

kundbegreppet uppkommit i och med en samhällsutveckling. Båda nivåerna menar att 

begreppet handlar om att medborgaren ska få en ökad tillgänglighet och insyn i och med att 

benämnas som kund. Chefer ser en större förändring än handläggarna och de menar att 

kundbegreppet fått en stor skjuts fram i och med IT-stödet. Handläggarna menar dock att 

begreppet inte har förstärkts och de är generellt sett inte positiva till kundbegreppet. 

Handläggarna upplever att systemet tvingar dem att benämna invånare som kunder medan 

chefer talar om att begreppet kund frigör kommuninvånaren från att ses som nödställd.  

Motiv till införandet  

De motiv som fanns till införandet av IT-stödet beskrivs vara flera. Det som är gemensamt för 

samtliga intervjuade är tillgängligheten för kunden. IT-stödet finns till för att skapa en större 

öppenhet, även motiv som att samla allt på en plats är en gemensam uppfattning. En 

handläggare menar att det ekonomiska tänket var ett motiv och detta genom att bland annat 

samla allt i ett system och möjligheten att lätt få fram statistik. En chef ser det som en 

samhällstrend, en utveckling och utgår även från att man ville effektivisera. Ytterligare ett 

motiv som framställs är att organisationen har blivit mer komplex och därmed behövt ett nytt 

system. När det kommer till ekonomi tror inte en handläggare att de är för den sakens skull, 

men beskriver att det ”ofta brukar handla om att effektivisera och tjäna pengar”. 

 

Tron på att det är till för kunden är också något som nämns av alla förutom en. En av cheferna 

beskriver att människor har mer kunskap om sina rättigheter idag och därför krävs ett nytt 
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system och ett system som möjliggör mer makt åt den enskilde. Däremot ses inte några 

ekonomiska anledningar ligga bakom utan betydelsen av öppenhet och tillgänglighet, enligt 

samma chef. Denna upplevelse delar även en handläggare som också stämmer in i 

uppfattningen kring framtagandet av statistik som motiv samt att det kan vara ett hjälpmedel 

vid uppföljningar. Samma handläggare menar att tidigare system inte var speciellt tillgängligt 

och att detta kan vara ett motiv till införandet.  

 

 ”Vad jag har hört, för jag var på ett möte 2009 när man lanserade det hela och då prata man 

 mycket om kunden i centrum. Att hitta ett system där de kunde följa hela vägen.” (C1) 

 

Huruvida motivet skulle vara att kunden ska stå i centrum delas av alla intervjuade personer 

förutom en. En av cheferna säger att det är lätt att prata om kunden i centrum när man ska 

införa något nytt. Två handläggare tror att det är ett led i något annat, men att de inte riktigt 

vet vad. Vem som var initiativtagare till IT-stödet är relativt enhälligt, alla förutom en 

uppfattar att det är högre tjänstemän som kommit med idén.  

 

  Jag tänker mer att det är en högre tjänsteman och tycker att det är ett bra sätt att hitta bra 

 motiv till det här systemet och då låter det ju fint med kunden i centrum, och det låter kanske 

 finare än vad det är”. (H2) 

 

Likheterna mellan chefer och handläggares upplevelser till vilka motiv som fanns i och med 

införandet är att IT-stödet ska leda till en ökad tillgänglighet och öppenhet för kunderna, 

kunden ska alltså stå i centrum. Båda parterna upplever att det infördes för att samla allt på en 

och samma plats. Cheferna upplever att myndigheterna har blivit mer komplexa och därmed 

kräver ett nytt system medan handläggarna tror att det är ett led i någonting annat.  
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Analys 

Under det här avsnittet analyseras hur chefer och handläggare upplever styrning samt IT-

stödets inverkan på styrning och praktik. En analys sker även gällande de motiv som 

personerna upplever fanns till införandet samt hur kundbegreppet blivit en del av 

verksamheten i och med IT-stödet. 

Upplevelser av styrningen 

När det gäller styrningen inom kontoren visar resultaten på en ekonomisk styrning samt 

tankar om centralisering och decentralisering vilka har influenser avseende NPMs tankar.  

Exempelvis beskriver chefer och handläggare att IT-stödet skapar en bättre styrning mot mål 

genom ökad uppföljning och kontroll av resultat (Agevall, 2005). Medarbetarnas långtgående 

delegation och nämndernas påverkan på styrningen visar på NPMs tankar om centraliserad 

politisk styrning och decentralisering (Agevall, 2005; Hoggett, 1996; Diefenbach, 2009). Det 

nya IT-stödet upplever samtliga som ett försök till att skapa en ökad kvalitetssäkring samt en 

ökad rättsäkerhet, vilket kan kopplas till Hoggetts (1996) resonemang gällande att 

verksamheter inom den offentliga sektorn styr mot strategisk centralisering av styrning.  

 

Johansson (2002) problematiserar löskopplingar mellan prat och handling i politiska 

organisationer. Cheferna i föreliggande studie beskriver styrningen som enkel och 

okomplicerad medan handläggarna inte beskriver den positiva synen. Detta visar på en delvis 

löskoppling mellan chefernas syn på hur styrningen fungerar och hur handläggarna själva 

upplever styrningen i praktiken, vilket överensstämmer med Johanssons (2002) teori. 

Cheferna ser inte IT-stödet som något annat än ett nytt data/programsystem medan 

handläggarna däremot menar att IT-stödet skapat mer arbete och längre handläggningstider. 

En av cheferna visar dock på en medvetenhet om den frustration som handläggarna kan känna 

och att vissa moment tar längre tid i och med införandet, vilket chefen menar att högre 

tjänstemän inte tagit höjd för.  

 

Viljan hos chefer och handläggare att ha ekonomi på samma plats, samla allt i ett system och 

öka effektiviteten kan vara en förklaring till en ny organisationsform (Czarniawska-Joerges, 
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1988). En av cheferna nämner att individerna vet mer idag om sina rättigheter och att de då 

kräver mer insyn över sina insatser och ansökningar. Motiv av införandet av det nya IT-stödet 

beskrivs både chefer och handläggare som att det ska bli en ökad tillgänglighet och öppenhet 

för kunderna. Detta visar på en vilja att kunden ska vara i centrum, vilket kan ses som en 

härmning till övriga samhället och kan därmed också förstås som legitimering (Meyer & 

Rowan, 1977). Det kan även ses som vad som ”ligger i tiden” och hur en organisation bör 

organiseras (Christensen, 2005; Jacobsson, 1994). Cheferna upplever att verksamheten har 

blivit mer komplex och kräver därför ett nytt system medan handläggarna tror att det är ett led 

i någonting annat, detta kan kopplas till en löskoppling mellan chefer och handläggare. Det 

har framkommit utifrån resultatet att IT-stödet ses som utvecklingsbart. Cheferna hoppas att 

systemet kommer hitta effektiviteten i framtiden då det inte blivit en förbättrad effektivitet än. 

Uppfattningen om att systemet kommer bringa effektivitet bestyrker tankar om rationaliserade 

myter i och med att intervjupersonerna ser det som en vedertagen sanning att ett nytt system 

som införs ska leda till effektivitet. Den rationaliserade myten lever vidare i organisationen då 

det som anses vara ett effektivare sätt att organisera lett till en näst intill obefintlig förändring. 

(Christensen, 2005; Meyer & Rowan, 1977). Antagandet om en framtida förbättring kan 

kopplas till Johanssons (2002) tankar om modernisering som anspelar på framgång, vilket han 

även beskriver som rationaliserade myter. De framkommer av vissa intervjupersoner att de 

tror att tjänstemän infört stödet, vilket kan tolkas utifrån teorin att dessa tjänstemän såg ett 

mode gällande hur offentliga sektorn ska organiseras. IT-stödet menar både chefer och 

handläggare syftar till att möta kommuninvånarnas behov och ge dem ökad tillgänglighet. 

Denna tillgänglighet är en del av NPM konceptet kring decentralisering, kundfokus och ökad 

tillgänglighet (Almqvist, 2006; Bejerot & Astvik, 2010). Cheferna har en positiv syn till IT-

stödet och menar att stödet fungerar bra medan handläggarna upplever att systemet inte 

fungerar som ett stöd, samt att det inte är något som underlättat deras arbete. Handläggarna 

menar att IT-stödet bland annat lett till en större administration och organisation, vilket kan 

återkopplas till den löskoppling som verkar finnas mellan chefer och handläggare. Chefernas 

upplevelse bekräftar ett försök till legitimitetsskapade av myndigheten genom att följa 

samhällstrender med att genomföra en synlig förändring (Meyer & Rowan, 1977; Johansson, 

2002; Czarniawska-Joerges, 1988), där handläggarna får ta konsekvenserna av 

legitimitetsskapandet då IT-stödet inte blir ett stöd utan endast ytterligare arbete (Bejerot & 

Hasselbladh, 2013). IT-stödet upplevs ha uppstått i och med ökad kundorientering där 

medborgarna ges större tillgänglighet och ansvar. Konsekvensen kan bli att medborgarna, i 

och med ett ökat ansvar och tanken att de själva ska ansöka om insatser via dator, utelämnas 
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den service som tidigare funnits (Agevall, 2005). Här uppstår det en paradox då cheferna 

beskriver att IT-stödet ska ge ökad service samtidigt som utvecklingen går mot att mer ansvar 

skjuts över på individerna. När det kommer till hur kunderna själva ser sig som kunder tror 

ingen av de intervjuade att dessa upplever sig som kunder, vilket är en iakttagelse som även 

fanns i den så kallade Stockholmsmodellen (Jacobsson, 1994). 

Kommuninvånare som kund 

Kundbegreppet upplever samtliga intervjuade har uppkommit i och med en 

samhällsutveckling. Detta bekräftar tankarna kring NPM vilken menar att den offentliga 

sektorn influerats och använder näringslivets språk (Agevall, 2005; Montin, 2007). Resultatet 

visar att en av cheferna upplever att ”kunden i centrum” begreppet fått skjuts genom 

införandet av IT-stödet, medan handläggare menar att IT-stödet inte har förstärkt kunden i 

centrum (ibid). Både chefer och handläggare upplever att begreppet ska syfta till att 

kommuninvånaren ska känna att de får en ökad tillgänglighet och insyn i myndigheterna 

genom att benämnas och uppfattas som kund. Detta visar på myndigheternas ökade kundfokus 

och skapande av kundidentiteter. (Jacobsson, 1994; Bejerot & Astvik, 2010; Evetts, 2009). 

Handläggarna förklarar att de inte använder kund i det vardagliga arbetet, men i och med att 

det nya IT-stödet använder kundbegreppet visar det på en formell vilja att ordet ska användas 

och implementeras i myndigheten. Eftersom detta dock uteblir hos handläggarna kan detta 

hänföras till löskoppling mellan det praktiska och det formella (Johansson, 2002; Skålén, 

2002). Cheferna å andra sidan talar om att begreppet kund frigör medborgarens behov att ses 

som nödställd och detta kan hänföras om en allmän samhällsutveckling. En av cheferna 

förklarar att begreppet kunden i centrum är ett lätt och bra ord att använda vid förändringar, 

eftersom kunden bör stå i centrum när man genomför en förändring. Denna förklaring visar att 

förändringar genomförs med hänsyn och ambition till att genomföra en förändring som får 

legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). Handläggarna beskriver ordet kund komma från 

affärsvärlden och betyder att man konsumerar något och kan göra aktiva val. Montin (2007) 

menar att offentliga sektorns användning av kund innebär att det betraktar individerna som 

kunder som konsumerar tjänster. Den upplevelse som handläggarna har är att ordet är 

problematiskt eftersom individerna inte kan välja i den bemärkelsen som kunder gör på andra 

marknader. Agevall (2005) beskriver att medborgare har blivit kunder på en marknad, vilket 

innefattar att individerna ska kunna välja fritt. Några av handläggarna lyfter däremot att en 

missnöjd kund kan få byta handläggare men att de egentligen inte har något val att komma till 
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dem, de måste. Beställar-/utförarmodellen och införandet av eget val har skapat 

valmöjligheter för kunden när det kommer till vilken utförare kunden vill ha. Däremot finns 

det inget val när det gäller vilken myndighet/kontor kunden ska beställa/söka om insats hos.  

Diskussion 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur handläggare och chefer upplever 

styrningen inom kontoren i och med införandet av ett nytt IT-stöd. Intresset har även legat vid 

hur begreppet kund används inom myndigheterna samt vilka motiv som de intervjuande 

upplever finns till införandet av IT-stödet. Resultatet visar att IT-stödet inverkar på styrningen 

och praktiken, den ger handläggarna merarbete, i form av ökad dokumentering och 

komplettering av uppgifter, istället för att direkt vara ett stöd. Genom IT-stödet har 

kundbegreppet blivit en del av intervjupersonernas vokabulär, men det används inte i det 

dagliga arbetet utan ses mer som en samhällsutveckling. Motiven till införandet beskrivs vara 

tillgänglighet, ökad medvetenhet hos kunder, öppenhet och en allmän samhällsutveckling.  

Skillnader och likheter  

Resultatet i vår studie visar att den aktuella kommunen har anammat de idéer som NPM 

beskriver. I den utsträckningen som gör att det kan kopplas till tidigare forskning och de 

konsekvenser samt effekter som forskare beskrivit idéerna medför. Detta gör att det kan 

konstateras att det inte bara är allmänna, odefinierade strömningar som getts ett namn. Det 

kan däremot trots detta konstateras att tidigare forskning visar på exempel vilka anammat 

dessa idéer i större grad än de kontor i den kommun som den här studien omfattat.  

 

Vi finner i vår studie en löskoppling mellan chefer och handläggare gällande deras 

upplevelser och beskrivning. Chefsnivån delar IT-stödets formella syfte och ser det därmed 

som ett stöd, och därtill även generellt positivare till systemet än handläggarna. Handläggarna 

är generellt mer negativa till stödet då den skapat fler led i arbetet samt ökad administration 

snarare än att vara ett hjälpverktyg. Chefer och handläggare delar uppfattningen om att 

systemet är något komplicerat men resultatet visar på att cheferna har en mer positiv syn på 

IT-stödet än handläggarna. Detta resultat visar på att de två nivåerna har olika bilder av IT-
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stödet. Detta kräver dock att reflekteras över då chefer ofta representerar sin arbetsgivare och 

därmed tenderar att ge svar som förväntas av dem samt att detta kan ske omedvetet. Vi vet 

alltså inte huruvida våra resultat på organisatorisk nivå är korrekta iakttagelser av chefernas 

upplevelser. Vi vet inte heller om de svar vi fått är de cheferna anser sig förväntas ge, i 

förhållande till de formella motiv som beskrivs. Det skulle alltså kunna anses att politisk 

korrekthet förstärker löskoppling mellan det formella och det praktiska. Detta skulle även 

kunna ses i ljuset av att en löskoppling uppstår genom att cheferna möjligen mer tänker på hur 

den formella styrningen ser ut på pappret medan de saknar en medvetenhet om hur den 

informella styrningen i praktiken fungerar för handläggarna. Den komplexa organisation som 

en av cheferna beskriver uppstått och ses som ett motiv till införandet är även den formella 

förklaringen i det interna dokument som kommunen publicerat på sin hemsida (Intern 1). 

Denna bild över den komplexa organisationen överensstämmer inte med handläggarnas 

upplevelse, eller snarare, de beskriver den inte alls som komplex. Här finner vi alltså en tydlig 

diskrepans mellan chefs- och handläggningsnivå, men även det formella motivet. Detta kan 

även beskrivas som en löskoppling, vilket teorierna använder som begrepp för detta fenomen, 

och vår slutsats stämmer därmed överens med tidigare forskning samt teorier.  

 

Både handläggare, chefer och det formella dokument som finns om IT-stödet, beskriver en 

ökad öppenhet och tillgänglighet som motiv till införandet. Vi ställer oss frågan hur det nya 

IT-stödet verkligen bidrar till denna tillgänglighet och öppenhet. Kan det vara så att det är en 

rationaliserad myt kring att så länge en kund får möjlighet att göra saker själv hemifrån, så 

ökar det tillgängligheten? Har beslut om insatser blivit så okomplicerad att det bara är att 

skriva in vilka behov en kund har så kommer ett färdigt beslut ut? En konsekvens av att samla 

allt i ett IT-stöd, det vill säga både utförare och handläggning, är att samma vokabulär och 

språk måste användas. Ska privata utförare använda begreppet kund så måste även kontoren 

som beslutar om insatser använda kund. Kundbegreppet är en konsekvens av en utveckling 

där skillnaden mellan offentlig sektor och privat verksamhet blir allt tunnare. Den problematik 

som uppstår i och med detta ser vi som att verksamheter inom offentliga sektorn kan vara 

svåra att styra genom marknadsinfluerad styrning, vilket således överensstämmer med de 

konsekvenser tidigare forskning beskriver när verksamheter anammar NPM. Chefer och 

handläggare beskriver sin förhoppning om att systemet ska visa resultat framöver. Deras 

ovisshet och förhoppning förstärker den problematik som införandet av marknadsinfluerad 

styrning inom offentlig sektor medför. Ingen riktigt vet vilka konsekvenser det får, vilket 

också förstärker de nyinstitutionella tankarna om rationaliserade myter. 
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Några av intervjupersonerna försöker dock försvara kundbegreppet i den mån att 

kommuninvånaren kan välja att byta handläggare, men det är inte den valfriheten det handlar 

om på en öppen marknad. Vi tror att antingen kommer kundbegreppet inte komma att 

användas i framtiden inom den offentliga sektorn, eller så kommer kundbegreppet anses vara 

mångtydigt. Definitionen av kund idag är att du fritt kan välja på marknaden men det kan 

alltså komma att ändras. I och med att fler inom den offentliga sektorn börjar använda 

begreppet, där de inte är den idag beskrivna definitionen av kund. Beroende på hur väl 

kundbegreppet faller ut inom den offentliga sektorn, exempelvis genom införanden av nya IT-

stöd, kan begreppet komma att begränsas eller omdefinieras. En chef beskriver att 

benämningen kund frigör kommuninvånare att ses som nödställda, vilket kan ses som en 

samhällsutveckling där de söker legitimitet genom anpassning. Som motiv till införandet ges 

också att ansvaret läggs mer på individerna själva. Frågan är vilka konsekvenser det får att 

lägga över mer ansvar på individer med funktionsnedsättning. Är dessa individer en 

samhällsgrupp som är i behov av mer ansvar? Frågan är om den goda viljan att öka 

tillgängligheten, ge ökad service och öppenhet får framtida konsekvenser som man inte ser 

idag. Det kan också konstateras att både chefer och handläggarnas beskrivning av motiv till 

införandet av IT-stödet är en bekräftelse på att när en organisation anpassar sig till de rådande 

rationaliserade idéerna når de legitimitet. Införandet bör ses i ljuset av den samhällsutveckling 

som sker.  

Kritisk reflektion och framtida forskning 

Då tidigare studier med inriktning på förhållandet mellan fler nivåer är mindre i antalet än de 

som studerat en nivå inom organisationer, har denna studie undersökt två nivåer. Vi har 

genom denna utformning av studie funnit en isärkoppling mellan chefsnivå och 

handläggarnivå, vilket därmed skiljer sig från tidigare studier. I och med detta resultat kan vi 

konstatera att det finns tendenser av löskoppling mellan två nivåer, vilket även blir vårt bidrag 

till forskningen inom detta fält. Vi har intervjuat personer som har erfarenhet samt relevant 

kunskap av det nya IT-stödet för att säkerställa en hög validitet och reliabilitet på studien. 

Studien utgår ifrån vad intervjupersonerna har berättat, alltså deras subjektiva upplevelser. 

Därmed är vi väl medvetna om att vi inte kan generalisera våra resultat från den insamlade 

empirin utöver de personer vi har intervjuat. Vi har i denna studie använt nyinstitutionell 

teori, tidigare forskning samt fått förståelse för hur den offentliga sektorn har förändrats 
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genom NPM. Vi har använt nyinstitutionella tankar för att kunna tolka de resultat studien 

visar och se styrningen inom kontoren i linje med NPM. Då vi kombinerat de två perspektiven 

har vi fått en förståelse för hur NPM kan ses som en isärkoppling inom den offentliga sektorn. 

Detta genom att titta på huruvida NPMs idéer finns inom kontoren samt se hur de i så fall har 

anammats i praktiken. Om vi skulle ha uteslutit nyinstitutionell teori skulle resultatet 

möjligtvis ha sett annorlunda ut. Detta i och med att den löskoppling vi funnit, inte kan 

förklaras genom att endast se till NPM.  

 

Studien har genomförts i ett relativt tidigt skede efter införandet av IT-stödet, vilket ofta skett 

även i tidigare forskning (se Hasselbladh, Bejerot, & Gustafsson, 2008). Detta kan leda till 

konsekvenser såsom att effekterna av en förändring kan göras alltför kvickt, vilket även vår 

slutsats kan ha påverkats av. Om denna studie genomförts i ett senare skede skulle resultaten 

varit annorlunda. Den här studien visar på flera intressanta perspektiv på införandet av ett nytt 

IT-stöd. Resultaten är inte kontroversiella utan visar på en allmän trend inom den offentliga 

sektorn, se till exempel Agevall (2005) och Almqvist (2006). Vi anser dock att slutsatserna är 

att IT-stödet inte kan definieras som ett stöd för handläggarna i dagsläget, samt en löskoppling 

som vi finner mellan olika nivåer inom organisationen gällande hur chefer och handläggare 

upplever IT-stödet och den formella beskrivningen. Samtliga intervjuade i den här studien är 

högskoleutbildade och innehar en professionell titel, som kan medföra att individerna har en 

uppfattning vad de förväntas svara på våra frågor. Vi upplevde inte intervjusituationerna som 

sådana, men det går aldrig att utesluta. Det gemensamma för nästan samtliga intervjuade var 

att de gav signaler på att frågorna var svåra och komplicerade. Därför var det viktigt för oss 

att under intervjuerna följa upp svaren för att kunna tolka svaren på ett korrekt sätt.  

Då handläggare beskriver att det som egentligen ska vara ett stöd blir någonting annat och 

som skapar mer arbete, vore det intressant att forska vidare inom detta område. Ett ytterligare 

område för vidare forskning är till exempel hur funktionsnedsatta påverkas av NPM och dess 

konsekvenser. Funktionsnedsatta brukar ofta ses som ett samhälles svagaste grupp och det 

vore av betydelse att se hur införandet av kundbegreppet upplevs av de funktionsnedsatta och 

hur de påverkas av detta.  
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Interna dokument  

Intern 1: Projektbeskrivning KIC – Kunden i centrum  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
- Kan du berätta lite om din utbildningsbakgrund? Hur länge har du arbetat inom kommunen? 
Vilken nämnd styrs ditt kontor över?  
 
Styrning 
- Hur ser den formella organisationsstrukturen ut? vilka tankar/historia finns bakom 
modellen? Diskuterades/diskuteras något annat alternativ? Berätta om hur 
organisationsschema ser ut för just ditt kontor? 
 
- Kan du berätta om er styrning övergripande?  
 
- Hur använder ni er av styrning i er verksamhet? Fungerar styrningen mer tillfredställande 
på vissa områden än på andra? Vad kan det beror det på? Var finns bromsklossarna och hur 
kommer man runt dessa? Vilka möjligheter finns? 
 
- Vilket roll skulle du säga att er organisation/kontor har?  
 
- Vilken roll skulle du säga att du som myndighetschef/ handläggare har i kommunen med 
tanke på styrning? Hur hjälper styrningen er att uppnå de mål som finns inom verksamheten? 
Kan du ge exempel på detta? 
 
- Vilka andra faktorer upplever du har betydelse för styrningens utformning på ert kontor? 
Exempelvis politiska faktorer? Lagar? etc? Kan du beskriva på vilket sätt/berätta hur de har 
betydelse. Hur påverkar det ert arbete? Vilka hinder/möjligheter skapar dessa?  
 
- Har ni använt er av någon annan styrmodell än den ni använder er av idag? Om ja, varför 
skedde denna ändring? 
 
Kunden i centrum/ Motiv till den nya kundportalen 
- Hur skulle du beskriva er kundportal? Definiera/beskriv ”kunden i centrum. 
Vad uppfattar du att skaparna av portalen (beroende på vem vi intervjuar) förväntar sig av 
denna? Hur vet du det? Hur yttrar sig detta i ert arbete? Kan du ge exempel?  
Hur upplever du att denna fungerar?  
 
- Kan du förklara hur kundportalen påverkar ditt arbete? Hur kommer det sig att denna 
skapades? Hur upplever du att detta fungerar?  

 
- Upplever du att kontoret påverkas ekonomiskt och organisatoriskt av denna portal? Berätta. 
Kan du ge exempel på detta.  
 
- Innan ni införde fanns det några problem som du upplevde skulle lösas genom 
kundportalen? Har det uppstått andra problem? ’ 
 
- Vilka fördelar upplever du finns med att använda denna typ av metod/teknik i er 
verksamhet? Kan du ge exempel på detta. Finns det några nackdelar med att använda denna i 
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er verksamhet? Om ja, vilka nackdelar finns det enligt er? Har arbetet blivit smidigare? Har 
det rationaliserat bort vissa arbetsuppgifter för dig?  
 
- ”I den bästa av världar”, hur skulle styrningen se ut (vara utformad)?  
 
- I vilken utsträckning tycker ni att er styrmodell i jämförelse med andra verktyg hjälper er att 
följa upp och utvärdera kontoret? 
 
- Hur ser du på införandet av kundportalen, vilka anledningar ser du finns för att införa en 
sådan? Vad tror du är den egentliga tanken var?  Vem var det som ville införa kundportalen?  
 
- Hur ser du på namnet kundportal? Upplever du några problem med namnet?  
Hur ser du på begreppet ”kunden i centrum”? Negativt/positivt, varför pratar ni om kunden i 
centrum? Vem har myntat det?  
 
Har du några funderingar och är det något du vill tillägga? 


